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 ندوة عن مستلزمات تطور الصناعة النفطية االستخراجية

 
 التوصيات

إنشاء مجلس النفط والغاز وتحديد أهدافه لغرض النهوض بالصناعة النفطية واتخذا  :أوال

 ةتهدف إلى إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز والثروات المعدنيقرارات إستراتيجية مهمة 

طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية االقتصادية  في جميع مناطق العراق واقاليمة،

ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام االختصاصات  واالجتماعية والقرارات النافذة

   :اآلتية

وضع اإلستراتيجيات والسياسات، والخطط العامة الالزمة إلدارة وتنمية النفط  .1

معدنية وتشجيع االستثمار في مجاالتها وتنظيم وتنسيق عملية والغاز والثروات ال

  . التنفيذ والرقابة عليها

  . القيام بالدراسات االقتصادية والفنية لمكامن النفط والغاز والمعادن .2

خامات الوتصدير النفط الخام والغاز و وضع السياسات واالتجاهات المتعلقة بتسويق .3

 .األخرى

العامة العراقي وتوسيع صالحية الشركات النفطية في إبرام العقود  تشريع قانون العقود :ثانيا

 : يشمل األتي .ولغرض تسهيل انسيابية التنفيذ

واإلنتاج والتطوير  التفاوض مع الغير إلبرام االتفاقيات الخاصة باالستكشافات .1

   .واالستغالل للنفط والغاز

 الثروة النفطيةل إصدار اإلجازات والرخص وإبرام العقود فيما يتصل باستغال .2

 .والثروات المعدنية طبقا للقوانين واألنظمة النافذة

الرقابة الفنية والمالية والقانونية على أعمال الشركات في مجال البحث عن الثروة  .3

النفطية والمعدنية واستثمارها في الجمهورية طبقاً لما تنص عليه االتفاقيات والعقود 

الشركات وتسهيل عملها في مجال العمليات التي  النافذة والتراخيص الممنوحة لهذه

 .تقوم بها
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إعداد األنظمة واللوائح والنظم الخاصة بالمستويات والمعايير المتعلقة بالعمليات  .4

النفطية والمعدنية والخدمات المساعدة لها وتصنيف الجهات المشتغلة بها فنيا 

ية العالمية وبما يضمن والرقابة عليها بما يتفق وأصول الصناعة النفطية والمعدن

الحفاظ على الثروة النفطية والمعدنية وحماية البيئة وضمان األمن والسالمة وكفاءة 

 .تلك العمليات

وضع المعايير واإلجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات  .5

نية للتأكد من للبحث والتنقيب أو االستثمار في مجاالت النفط والغاز والثروات المعد

  .قدراتها المالية والفنية للقيام بالنشاط

إجراء الدراسات والبحوث العملية والفنية التخصصية في مجاالت الصناعة النفطية   :ثالثا

االتجاهات العالمية واإلقليمية لالقتصاديات المتعلقة بها واإلفادة منها لك وتقنياتها وكذ

  :األتيتتضمن  أنكما يجب . التابعة لهابتطوير إدارة نشاط الوزارة والوحدات 

وضع وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية لتوفير احتياط كافي من المشتقات النفطية  .1

  .والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات ذات العالقة

وضع الدراسات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية  .2

  . والخامات األولية والوسيطة

 .ت صناعه النفط والغاز من المنشآت الصناعية والمرافق الالزمة لهاتجديد متطلبا .3

الوحدات وتطوير الخدمات والدراسات واألبحاث والمعلومات الفنية لتنمية مواردها  .4

  .التابعة لها ألغراض الترويج ألنشطتها االستثمارية

مناسب بالمكان ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتدريب الكوادر النفطية ووضع الشخص ال :رابعا

كفاءة قادرة على تنفيذ مهامها بشكل ذات المناسب من خالل اختيار قيادة إدارية وفنية 

تحديد النظام اإلداري فضال عن  .مقتدر وفعال لغرض النهوض بواقع الصناعة النفطية

 :العاملينوالتنظيمي الكفيل برفع كفاءة أداء 

الهندسية والفنية  التخصصيةلتطوير الكوادر التنفيذية    وضع الخطط و البرامج .1

الخاصة باستكشافات في وظائف اإلدارة واإلشراف طبقاً لالتفاقيات والعقود  وكذلك

  . النفطية واإلنتاج والتسويق

إنشاء المعاهد والمراكز ووحدات التدريب والتأهيل لتنمية المهارات اإلدارية والفنية  .2

   .لغازوالمهنية للعاملين بقطاع النفط وا
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اقتراح نظم خاصة ببعض المهن في العمليات الصناعية المتعلقة بالنفط والغاز  .3

  . يراعى فيها طبيعة ومخاطر هذه العمليات وغيرها من العوامل المتعلقة ببيئة العمل

تطبيق أنظمة الرعاية االجتماعية والصحية ونضم السالمة المهنية الخاصة بالعاملين  .4

 .المختلفة في مجاالت أنشطة الوزارة

تنميه العالقة مع الهيئات والمنظمات الدولية و المعاهد المتخصصة في مجال  .5

  .نشاطها

وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجاالت نشاطها بالتنسيق مع األجهزة المعنية  :خامسا 

وتوثيق البيانات والوثائق القانونية والفنية واالتفاقيات والدراسات الخاصة بأعمال 

  .إنتاج واستثمار الثروة النفطية والمعدنية وخامات المحاجراستكشاف و

إعطاء اهتمام كبير من قبل وزارة النفط والحكومة العراقية إليقاف التدهور في إنتاج  :سادسا

النفط واتخاذ اإلجراءات العاجلة لزيادة اإلنتاج بفترة قصيرة من خالل تبني برامج 

  .ستعانة بالشركات النفطية العالميةعاجلة تنفذ من قبل كادر الوزارة أو اال

فك ارتباط قرارات وزارة النفط عن السياقات المعمول بها من قبل الوزارات األخرى   :سابعا

وذلك لخصوصية وأهمية نشاطات القطاع النفطي ولما لذلك من دورها في النهوض 

  .السريع للصناعة النفطية

الالزمة لتغطية عمل القطاع النفطي وإنشاء العمل على اإلسراع في إصدار القوانين   :ثامنا

  .شركة النفط الوطنية في حالة عدم الوصول إلى إجماع في إصدار قانون النفط والغاز

يكون للحكومة الفدرالية دور فعال ومهم وريادي في تحديد السياسة النفطية للبلد   :تاسعا

  .سيق مع الحكومة الفدراليةوتحت مظلة البرلمان وتقوم األقاليم والمناطق المنتجة بالتن

والسياسة السعرية المستقبلية التي يحددها  اسعار النفط في السوق العالميةالتوقعات ب :عاشرا

 مستويات كثير من االقتصاديين بقاء يتوقعاالقتصاد العراقي لتحديد ايراداته منه، اذ 

  :الى اإلشارةن البد مبھذا الصدد و ،منه مقارب أو الحالي المستوى ضمن النفطأسعار 

من  عدم تمكن إلىيرجع سبب ذلك و الدقة، بعدم النفطبأسعار  توقعاتال اتصفت .1

 على خصوصا العوامل الجيوسياسية المؤثرةل غير االقتصادية لعوامالتقدير الدقيق ل
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 دقيق بشكل حدوثھا أوقاتتحديد  أو لصعوبة تقديرھا ،واألسعار والطلب العرض

  .المنظور المستقبلضمن 

للنفط في األسواق طلب الو عرضال عوامل على لتأثيرل االقتصادي العامل دور ضعف .2

 الجيوسياسية، العوامل( األخرى أھمھا للعواممقابل تعاظم تأثير ا ،العالمية

األسعار  مستوياتتحديد  تأثيرھا فيو ،) وغيره الطبيعية والحوادث والمضاربات،

مستويات  على لتأثيرل فاعل دور ةالسياسي بموجبه أصبحت لإلرادات. ة لهالعالمي

  .العالمية للنفطاألسعار 

 

 


